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OCDE taie estimãrile
privind creºterea
economiei mondiale

Organizaþia pentru Cooperare ºi
Dezvoltare Economicã (OCDE) a
înrãutãþit estimãrile privind creºte-
rea economiei mondiale, pentru a
doua oarã în ultimele trei luni, în
condiþiile în care încetinirea avansu-
lui de pe pieþele emergente afecteazã
ºi alte state, precum Germania ºi Ja-
ponia.

OCDE preconizeazã cã economia
globalã va înregistra un avans de
2,9% anul acesta, faþã de o creºtere

de 3%, cât
estima în sep-
tembrie, res-
pectiv dupã
expansiunea
de 3,4% din
2014. Con-
form OCDE,
creºterea va
accelera la
3,3% anul vii-

tor, nu la 3,6%, cât previziona orga-
nizaþia anterior.

“Perspectivele de creºtere a eco-
nomiei mondiale s-au înrãutãþit anul
acesta. Estimarea pentru pieþele
emergente este, în prezent, principa-
lul motiv al incertitudinilor globale”,
avertizeazã OCDE, subliniind: “Di-
ficultãþile de pe pieþele emergente
sunt mai mari. Dacã situaþia acestor
þãri se va deteriora, atunci va fi afec-
tatã ºi creºterea Japoniei ºi a zonei
euro”.

Potrivit OCDE, zona euro va înre-
gistra o expansiune de 1,5% în 2015,
respectiv de 1,8% în 2016.

V.R.

BNR ªI PSD S-AU ÎNÞELES PE CINE SÃ SACRIFICE:

“Tom Bugeþel” - propus
pe fotoliul de premier

lMugur Isãrescu a spus, ieri, cã premierul poate fi din BNR, “dar sã fie tânãr” l Remus Borza:
“Sunt pregãtit sã-mi asum orice funcþie în stat” l Bãsescu dã ca sigurã numirea lui Cioloº
l PNL susþine un guvern tehnocrat

L
iviu Voinea, viceguverna-
tor ºi membru al consiliului
de administraþie al Bãncii
Naþionale a României

(BNR), a fost propus de PSD pentru
funcþia de premier.

Anunþul a fost fãcut asearã de
liderul social-democrat Liviu
Dragnea, în urma consultãrilor cu
preºedintele Klaus Iohannis.

Liviu Voinea a fost membru al Cabi-
netului Ponta, în perioada 2012-2014,
ocupând funcþia de ministru delegat
pentru Buget. La vremea respectivã,
acestuia i se mai spunea ºi “Tom Buge-
þel”, poreclãcenu l-aderanjatniciodatã
pe fostul creator al bugetului, care, an-
terior, a fost secretar de stat la Ministe-
rul Finanþelor Publice.

Liviu Dragnea a spus, asearã, cã Li-
viu Voinea respectã criteriile de inte-
gritate ºi de expertizã, precizând cã
preºedintelui Iohannis i se pare o
propunere rezonabilã. De asemenea, li-
derul PSD a spus cã, înainte sã facã
aceastã propunere, s-a consultat ºi cu li-
derii coaliþiei, care considerã nominali-
zarea lui Voinea drept ”rezonabilã”.

Dragnea a mai precizat cã a avut o
discuþie cu guvernatorul BNR, care
l-a asigurat cã, dacã va fi desemnat
premier, Voinea va avea tot sprijinul
Bãncii Naþionale.

Guvernatorul BNR Mugur Isã-
rescu a exclus, ieri, în mod indirect,
ideea cã ar putea ocupa fotoliului de
premier ºi a spuscãnoul primministru
trebuie sã fie unul tânãr, rãspunzând
unor întrebãri referitoare la posibili-
tatea ca un reprezentant al Bãncii
Naþionale a României sã preia funcþia
de prim ministru al þãrii.

“Înþeleg cã ºansele unui Guvern
tehnocrat sunt mari. Cred cã un astfel
de guvern ar putea sã facã faþã provo-
cãrilor, dacã are un mandat clar ºi limi-
tat, cu obiective de macrostabilitate
economicã. (…) De ce nu? (n.r. pre-
mierul sã provinã din BNR). Dar sã fie
tânãr. Cererile din piaþã sunt, în defini-
tiv, pentru tineri! Altã generaþie, alte
aspiraþii”, a rãspuns Mugur Isãrescu
întrebãrilor adresate de jurnaliºti.

Domnia sa este de pãrere “nu poþi
sã le ceri orice” potenþialilor membri
ai unui guvern tehnocrat, având în ve-
dere cã nu sunt politicieni ºi sunt oa-
meni care n-au ieºit în faþa publicului.

Executivul ar trebui sã aibã obiec-
tive clare de atins, precum alegeri
clare, liniºtite, pãstrarea macrostabi-
litãþii economice ºi creºtere econo-
micã, ceea ce este “perfect fezabil”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 7)

MUGUR ISÃRESCU, DESPRE CREDITELE
ÎN FRANCI ELVEÞIENI:

“Unii bancheri -
«mãtrãºiþi» pentru
cã au fost prevãzãtori”

Unii bancheri au fost “mã-
trãºiþi” pentru faptul cã au
fost “prevãzãtori” în legã-

turã cu riscurile pe care le prezentau
creditele în franci elveþieni (CHF) ºi
pentru cã au avertizat asupra acesto-
ra înainte ca bãncile pentru care lu-
crau sã punã pe piaþã astfel de pro-
duse, a spus, ieri, Guvernatorul
BNR Mugur Isãrescu.

Declaraþia domniei
sale vine în contextul în
care, zilele trecute, au
apãrut informaþii în pre-
sã potrivit cãrora un fost
director regional al BNP
Paribas Personnal Fi-
nance (BNP-PF) a de-
clarat, în instanþã, cã a
avertizat pe toatã lumea
cu privire la riscurile
asociate creditelor în
franci elveþieni, însã a
fost întrebat dacã se cre-
de mai deºtept decât cei care au
gândit acele produse.

Conform fostului executiv, au fost
mai mulþi directori din bancã ce au
atras atenþia asupra gradului de risc
al acestui tip de credit. Dupã ce a atras
atenþia asupra riscurilor, persoana în
cauzã a fost îndepãrtatã din echipa
produsului respectiv.

Guvernatorul BNR a subliniat cã,
la noi, bãncile nu au fost atât de entu-
ziaste sã acorde credite în CHF, pre-
cizând cã, în perioada 2007-2008,
bãncile nu au fost vizionare, în esen-

þã, mai ales în ceea ce priveºte credi-
tarea în franci elveþieni - nu au pre-
vãzut cã un astfel de credit ar putea
bãga în inslovenþã un debitor: “Ce
avertisment mai mare le-am fi putut
da decât creºterea rezervei minime
obligatorii (RMO) la 40%? Prin ace-
astã miºcare le avertizam - «aveþi
grijã cã ceva se întâmplã!». De ace-
ea, la noi, bãncile au fost cât de cât

prudente. Ca drept dovadã, în Rom-
ânia, au dat credite în franci elveþieni
doar ºase bãnci din 40”.

Francul elveþian a avut un com-
portament “nãrãvaº” ºi faþã de euro,
nu doar faþã de moneda naþionalã, a
mai precizat Mugur Isãrescu, men-
þionând cã dacã þara noastrã ar fi fost
parte a zonei euro,atunci problemele
creditelor în franci elveþieni erau
aceleaºi sau mai mari, având în ve-
dere restricþiile eurozonei. (E.O.)

(continuare în pagina 7)

Directorul adjunct al Direcþiei
de Combatere a Criminalitãþii
Organizate din IGPR, urmãrit penal

Procurorii din cadrul Direcþiei
Naþionale Anticorupþie au dispus
ieri efectuarea urmãririi penale faþã
Constantin Bolboºanu, la data fapte-
lor ºef serviciu în cadrul Direcþiei de
Combatere a Criminalitãþii Organi-
zate din cadrul Inspectoratul Gene-
ral al Poliþiei Române (IGPR), în
prezent director adjunct al aceleiaºi
structuri, cu privire la sãvârºirea in-
fracþiunii de luare de mitã.

Procurorii susþin cã Bolboºanu
Constantin, în calitate de ofiþer de
poliþie, ºef serviciu la structura men-
þionatã, a primit, în perioada martie -
septembrie 2007, printr-un interme-
diar, de la un om de afaceri, cu titlu

de mitã, echivalentul în lei al sumei
de 110.000 euro, pentru a-i asigura
acestuia din urmã protecþie din par-
tea organelor de cercetare penalã,
dar ºi pentru a se dispune soluþii fa-
vorabile în dosarele penale în care
era cercetat. (F.A.)

(continuare în pagina 3)

MEMORANDUM SEMNAT CU CHINEZII

Gerea: “Unitãþile 3 ºi 4
vor consolida statutul României
de pol energetic regional”
l Partea chinezã va deþine cel puþin 51% din
proiect, în timp ce þara noastrã va avea o deþinere
de minimum 30%

Memorandumul de Înþele-
gere privind dezvoltarea,
construcþia, operarea ºi

dezafectarea ulterioarã a Unitãþilor
3 ºi 4 de la Cernavodã a fost semnat
ieri, la sediul Ministerului
Energiei, de cãtre pãrþile
impl icate în proiect ,
respectiv Nuclearelectrica ºi China
General Nuclear Power Corpora-
tion.

Parafarea înþelegerii asupra pro-
iectului va asigura un surplus de
energie care va contribui la consoli-
darea statutului þãrii noastre de pol
energetic regional, a declarat Andrei
Gerea, ministrul Energiei, IMM-uri-
lor ºi Mediului de Afaceri, pre-

cizând: “Suntem, practic, în momen-
tul în care se pune cãrãmida, baza
viitoarei construcþii care va fi aceastã
realizare deosebitã pentru energia
româneascã ºi care va asigura pentru

România un surplus sem-
nificativ de energie, care
va contribui din plin la

consolidarea statutului României ca
un pol energetic regional, va asigura
realizarea ºi pãstrarea mixului ener-
getic deosebit de echilibrat, aºa cum
este în prezent, ºi va asigura ceea
este extrem de important: indepen-
denþa energeticã a României”.

PETRE BARAC

(continuare în pagina 7)

ENERGIE

Arabia Sauditã anticipeazã creºterea
cererii de petrol, în baza preþurilor mici
l “Asia, motorul vital al expansiunii economice” l Cotaþia þiþeiului scade

Cererea de petrol va reflecta,
în curând, “atractivitatea”
nivelului actual al preþurilor

de pe piaþa de profil, iar Asia va fi
“motorul vital” al expansiunii eco-
nomice pentru mai multe decenii,
anticipeazã ministrul saudit de re-
sort, Ali al-Naimi.

Totodatã, Abdalla Salem El-Badri,
secretarul general al Organizaþiei Þã-
rilor Exportatoare de Petrol (OPEC),

afirmã cã cererea de þiþei din Asia va
spori cu aproape 16 milioane de barili
pe zi, la circa 46 de milioane de barili
pe zi în 2040, aceastã regiune urmând
sã importe 40 de milioane de barili pe
zi de þiþei brut ºi produse rafine pânã
la acel moment. În opinia sa, consu-
mul de petrol din Asia a crescut cu
peste 40%, la 30 de milioane de barili
pe zi din 2000 pânã în prezent, în timp
ce consumul din Europa ºi America a
scãzut.

Al-Naimi considerã cã numeroase
þãri din Asia salutã recentul declin al
preþului petrolului, iar cererea “va re-
flecta în curând atractivitatea preþuri-
lor actuale”. În opinia sa, producãtorii

ºi consumatorii nu vor preþuri mari
sau mici, ci “stabilitatea” acestora.

Ieri, preþul futures al petrolului
brut WTI cu livrare în decembrie a
scãzut cu 0,7% la ora 10.44, la
Nymex, iar cotaþia þiþeiului Brent cu
acelaºi termen de livrare a coborât cu
0,1% la ICE Futures Europe, la
47,37 dolari/baril.

Sãptãmâna trecutã, cotaþia þiþeiu-
lui a pierdut 3,4%. În ultimul an, pre-
þul s-a diminuat cu 42%, pe fondul
deciziei OPEC de a-ºi pãstra nivelul
producþiei sale.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 3)

OCDE
preconizeazã
cã economia
globalã va
înregistra un
avans de 2,9%
anul acesta.

Arabia Sauditã ºi alte state OPEC se confruntã cu o competiþie tot mai mare

pe segmentul vânzãrilor de petrol în Asia, din partea Rusiei, a Americii Lati-

ne ºi Africii, care exportã tot mai mult în regiune.

OPEC realizeazã circa 40% din petrolul mondial, iar Arabia Sauditã este cel

mai mare producãtor din cartel.

Mass media a anunþat, în 2013, cã Mi-

nisterul Afacerilor Interne ancheteazã

o presupusã ºpagã cu peºte ºi bãuturi

alcoolice pentru unii ºefi ai Poliþiei,

dupã ce ziarul Naþional a publicat o listã

cu nume de chestori care ar fi fost co-

rupþi, ei fiind suspecþi cã ar fi primit

mitã de la colegii lor de la Constanþa.

(continuare în pagina 3)

PROTEST MICUÞ, ÎN FAÞA BNR:

“Mugurel, du-te dupã Viorel”
lGuvernatorul BNR: “Vom dialoga cu oamenii, cum am fãcut ºi pânã acum”

Clienþii bancari au cerut de-
misia lui Mugur Isãrescu
din funcþia de guvernator al

Bãncii Naþionale a României
(BNR), protestând împotriva co-
rupþiei.

În jur de 100 de persoane se
strânseserã, asearã, la închiderea
ediþiei, în faþa BNR, ºi strigau “De-
misia” ºi “Mugurel, du-te dupã
Viorel”.

E.O.

(continuare în pagina 3)


